
 

THALES VINÍCIUS:  FORMANDO EM FILOSOFIA 

 

Ao término de um curso de filosofia, surge a seguinte pergunta: O 

que aprendemos ao longo destes 3 anos? O valor do conhecimento 

não tem medidas financeiras e a transformação da vida e das 

escolhas é fruto do conhece-te a ti mesmo. É indescritível o 

sentimento que há em nossos corações neste momento, três anos 

se passaram em um estalar de dedos. 

 Chegamos assustados no primeiro dia de aula, cada um em 

seu cantinho, vislumbrava a face do desconhecido. Éramos um grupo 

de nove, mas apenas quatro concluíram o processo. Muitos nos 

deixaram: Vanderlei, Thiago, Matheus e Patrick. É triste não os vê-

los junto a nós, mas a vida é assim: as pessoas fazem escolhas.  

 Com o passar do tempo a amizade cresceu e o muro do 

desconhecimento veio ao chão, a personalidade de cada um se 

destacou em meio ao grupo: A paciência e sabedoria de Danilo; a 

boa-fé e sinceridade de Vinícius; a franqueza e autenticidade de 

Jéferson e a minha esperança da Verdade. 

 Chegar a este dia de formatura é fechar com muita solenidade 

e festa o esforço de cada um, por doar o seu melhor, para a glória de 

Deus. Agradecemos primeiramente ao Autor de vida, a Deus, por nos 

permitir tão grande dádiva, sendo Ele a razão para toda esta festa. 

Agradecemos também aos nossos pais, pelo amor, pelo carinho e 

pela presença em todos os momentos difíceis que passamos, há 

vocês o nossos eterno amor e carinho.  

 Expressamos a nossa gratidão a todos os nossos professores, 

na pessoa do coordenador do curso: Edilberto Nicanor, que com 

muita paciência, sabedoria e dedicação nos ensinaram o valor do 



conhecimento e a buscar a Verdade. Também gostaríamos de 

agradecer a todos os funcionários desta instituição, que ao longo 

deste percurso contribuíram para com o nosso bem-estar.  

 Expressamos também a nossa gratidão a Santa Mãe Igreja e a 

este Seminário, nas pessoas dos nossos bispos e reitores: Dom João 

Justino de Medeiros Silva, Arcebispo Metropolitano desta 

arquidiocese, à Dom José Alberto Moura, Arcebispo emérito, a Dom 

Ricardo Brusatti; bispo da diocese de Janaúba; Padre Charles, reitor 

do Seminário de Janaúba; e de forma muito especial à Monsenhor 

Silvestre e a Padre Harley, que ao longo destes anos nos 

acompanharam e nos conduziram a este memento sublime. 

 Queremos expor a nossa gratidão a nossa madrinha, profa. 

Janete Ferreira, com a qual nos identificamos, por seu apreço a esta 

casa e também por sua imensurável dedicação a nossa formação 

filosófica. Ao nosso patrono, prof. Luíz Cláudio, por seu labor, para 

nos transmitir todas as atribuições necessárias, para a nossa 

formação acadêmica: a paciência e humildade.  

 Enfim, queremos agradecer a todos os nossos amigos, colegas 

e todo o povo de Deus, que se empenhou e nos ajudou a chegar até 

aqui, por tornar o fardo mais leve. Também gostaria de agradecer 

aos meus colegas, pois devo destacar uma virtude que cultivamos 

longo destes anos: o amor. Mesmo em meio a singularidade de cada 

um, a nossa amizade e o companheirismo se destacou em todos os 

instantes. Chegamos aqui, pois fizemos este caminho juntos, o 

mérito é individual, mas a vitória é nossa, devido ao fato de que foi 

sentindo as dores do outro e ajudando-nos mutuamente é que este 

momento tornou-se possível.  

 

Muito obrigado a todos! 


